
Presentasjon av kandidatene til fylkesstyret i 

Vestfold Bondelag 2023 

 

 

Hans Jørgen Olsen Røren  | innstilt som leder  - gjenvalg 

Bosted: Tønsberg 

Alder: 56 

Produksjon: Korn, frø, oljevekster og konserveserter. Tidligere kyllingpro-

duksjon (1996-2019).  

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

Hans Jørgen er utdannet agronom og elektriker. Han jobbet i ca 10 år som 

elektriker før han ble bonde på heltid.  

Organisasjonserfaring: 

Hans Jørgen er leder i VB, har vært styremedlem i VTB og i lokallaget sitt. 

Han har vært leder av kornutvalget i VTB. Tidligere har han hatt mange verv 

blant annet i kornbøndenes interesseorganisasjon, leder av kjøttringen 

Prior Sem og styremedlem i Vestfold og Omegn kontraktdyrkerlag. 

Inger Synøve Johnsen | innstilt som nestleder—gjenvalg | valgt som 

styremedlem  i to år 

Bosted: Hotvedt gård i Våle, Tønsberg kommune 

Alder:  40 

Produksjon: Ammeku, oppfôring av okser, slaktegris, gras og lokalmat. 

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

Inger Synøve er utdannet agronom og sykepleier. Hun har også tatt kurs i 

landbrukspolitikk og Ta Grep. Hun har jobbet 10 år som sykepleier. I 2016  

benyttet hun muligheten til å prøve hverdagen som bonde, og har siden 

jobbet fulltid på gården.  

Organisasjonserfaring: 

Inger Synøve  er nestleder i VB, har vært styremedlem i VTB og 

styremedlem i Våle Bondelag.  Hun er leder i Husdyrutvalget i VB, og  sitter i 

programkomiteen for ammekukurset for kvinner.  

 Karin Langaas| innstilt som styremedlem  - gjenvalg 

Bosted:  Undrumsdal, Tønsberg 

Alder:  44 

Produksjon: Økologisk eggproduksjon, sau, ved, korn, frø- og grasprod.  

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

Karin er utdannet aktivitør, men fra nyttår 2022 er hun heltidsbonde. Hun 

har tidligere jobbet innenfor helse, psykiatri, arbeidstrening, og som 

veileder i NAV. I  kommunen har hun sittet i forhandlingsutvalget som 

hovedtillitsvalgt i arbeidstakerorganisasjon. Kari er også meddommer i 

Tingretten og jordskifteretten.  

Organisasjonserfaring: 
Karin er styremedlem i VB. Hun har hatt flere leder- og styreverv, blant 
annet i Borre og Undrumsdal Bondelag, Vestfold Ungdomsfylking, Vestfold 
Barne- og Ungdomsråd, styreverv i Re Røde Kors. 



Presentasjon av kandidatene til fylkesstyret i 

Vestfold Bondelag  

 

 Hans Kristian Berge | ikke på valg | valgt som styremedlem for to år  

Bosted: Berge gård, Tjølling, Larvik 

Alder: 40 

Produksjon: Helårs salatproduksjon i veksthus, gresskar og litt korn.  

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

Hans Kristian har gartnerutdanning fra Gjennestad, samt et semester med 

ledelse og markedsføring fra Gjennestad. Han har vært bonde på heltid fra 

han var 18 år, i 2001. 

Organisasjonserfaring: 

Hans Kristian er styremedlem i VB og har hatt diverse verv i Tjølling Bonde-

lag i flere omganger. Han er leder i grøntutvalget i VB og TB, et utvalg han 

har vært med i 11 år. Han har også hatt to perioder som leder i Gartnerhal-

len Sør.  

Thomas Pettersen| innstilt som styremedlem  - gjenvalg 

Bosted:  Svarstad i Larvik kommune 

Alder:  37 

Produksjon: Storfe, ammeku og sau.   

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

Thomas er automatikk mekaniker og har gått to år på teknisk fagskole i 

Kongsberg på linjen automasjon. Gården har han drevet siden 2012, ved 

siden av jobber han for Khog Jordbruk DA. For fem år siden investerte 

Thomas i nytt ammekufjøs.  

Organisasjonserfaring: 

Thomas  er styremedlem i  Vestfold Bondelag og leder i Lardal Bondelag. 

Han har vært leder i TYR Vestfold. Han er også styremedlem i beitelaget sitt. 



Presentasjon av kandidatene til fylkesstyret i 

Vestfold Bondelag—varamedlemmer  

 Kjell Erik Strand| innstilt som 1. varamedlem—gjenvalg 

Bosted: Sandefjord 
Alder:  42 
Produksjon: Korn og stallutleie 

Faglig bakgrunn/kompetanse:  
Kjell Erik er byggmester og bondesønn. Han driver to gårder, en der han bor 
og en i Tjølling.  

Organisasjonserfaring: 
Kjell Erik er 1. vara til styre i VB og møter fast. Han er leder i Tjølling 
Bondelag. Han er også styreverv i Sandefjord håndverk og industri forening 
(SHIF), Indre viksfjord vel (IVIV), Veltstelområdet Tjølling og i grunneierlaget 
Marum/Virik.  

 

 

 

 Ole Andreassen | innstilt som 3. varamedlem—gjenvalg 

Bosted:  Nøklegård Nedre, Nykirke, Horten 

Alder:  33 

Produksjon: Melkeku, korn, oljevekster, åkerbønner og høy. 

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

Ole har bachelor i landbruksteknikk, og årsstudium i økologisk landbruk fra 

Høyskolen i Hedmark. Han har jobbet fulltid på gården siden 2013.  

Organisasjonserfaring: 
Ole er 3 vara til fylkesstyret i Vestfold Bondelag. Han har hatt styreverv i 
Vestfold Senterungdom og Borre og Undrumsdal Bondelag. Han er også 1. 
vara til Hovedutvalg for bygg, regulering og næring i Horten kommune. Han 
sitter nå som årsmøteutsending i Felleskjøpet Agri, og styremedlem i 
Horten SP og Nykirke IF. Ole har også fartstid i 4H.  
 

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg | innstilt som 2. varamedlem—gjenvalg 

Bosted: Nordre Heian i Ramnes i Tønsberg  

Alder:  28 

Produksjon: Korn og økologisk eggproduksjon. Selger også GPS-utstyr til 

traktorer ved siden av gårdsdrifta. Har drevet gården i snart 5 år.  

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

Hans Wilhelm er utdannet agronom fra Melsom vgs og han har bachelor i 

agronomi fra Høgskolen Innlandet. Han har jobbet som rådgiver i 

Vestfoldmøllene og er nå fulltidsbonde.  

Organisasjonserfaring: 

Hans Wilhelm er 2. vara til styret i VB, nestleder i Ramnes Bondelag og 

tillitsvalgt i Landkreditt SA.  Han har også hatt styreverv i Vestfold 

Bygdeungdomslag. 


